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Ipoly Erdő zrt. - Márianosztra-Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú
kisvasút pálya tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása -
Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/36
Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.03.27.
Iktatószám: 5028/2015
CPV Kód: 45234100-7;45234116-2;71240000-2
Ajánlatkérő: Ipoly Erdő Zrt

Teljesítés helye:

2629 Márianosztra 010, 011, 0210, 0195, 0189,
0185/3, 0196/1, 0197, 0202, 0203, 0205, 0206/1,
0207, 0209, 0211/2, 0213/2 helyrajzi számok és
2634 Nagybörzsöny 0208/45 I, 0208/42, 0208/40 g
helyrajzi számok alatt

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Ipoly Völgye Kisvasút Konzorcium {melyet alkotnak:
Börzsöny 2020 Kft. közös ajánlattevő; Pálya - Vasút
Kft. közös ajánlattevő}

Ajánlatkérő típusa:
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g)
pont]

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Erdőgazdálkodás

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Ipoly Erdő Zrt

Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Város/Község: Balassagyarmat

Postai irányítószám: 2660

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Mizik András
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Telefon: +36 35300769

E-mail: mizikandras@t-online.hu

Fax: +36 35301424

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ipolyerdo.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Erdőgazdálkodás

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a
Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Kivitelezés

x Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

2629 Márianosztra 010, 011, 0210, 0195, 0189, 0185/3, 0196/1, 0197, 0202, 0203, 0205, 0206/1,
0207, 0209, 0211/2,
0213/2 helyrajzi számok és 2634 Nagybörzsöny 0208/45 I, 0208/42, 0208/40 g helyrajzi számok
alatt

NUTS-kód: HU313

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a 
Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési 
feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint 
Vállalkozási szerződés a KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a 
Márianosztra - Nagyirtás közötti keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési
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feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint, az alábbiak 
figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint: 
Márianosztra - Nagyirtás között visszaépítésre kerül a 760mm nyomtávolságú erdei vasút. A 
vasúti pálya nyomvonala 95 %-ban a korábbi vasút nyomvonalán halad. A korábbi vasúti pálya 
töltési és bevágási építményeinek jelentős része változtatás nélkül hasznosítható a pályaépítés 
során. A műtárgyak változó minőségben a meglévő alépítményben rendelkezésre állnak, ezekből 
11 db a csatolt tervek szerint újjáépítendő. 13 db esetében az építés közbeni feltárás és műszaki 
értékelés alapján hozott döntés szerint kell eljárni. A szakasz megépítésével összeköttetés 
létesül Szob és Nagybörzsöny kisvasutakkal. A vasúti pálya hegyvidéki jellegű. 
Főbb jellemzők: 
- sebesség 20km/h 
- tengelyterhelés 80kN 
- nyomtáv 760mm 
- alépítmény tömörség Trγ 90% 
- legkisebb ívsugár 30m 
- R=40 - 225m sugarú átmeneti íves körívet kell kialakítani, az ívekben alkalmazandó 
túlemelés 5 - 15mm 
- legnagyobb emelkedő 46,36‰ 
- legkisebb emelkedő 0,64‰ 
- függőleges lekerekítő ív legkisebb sugara 1000m 
Felépítmény: 
- sínek 23,6kg/fm új, vagy azzal egyenértékű certifikációval 
- kissugarú ívekben faalj 
- egyenesben, nyombővítés nélküli ívekben vb. alj, aljtávolság 0,67m 
- sínek összekapcsolása hagyományos formában eltolt lengőillesztéssel 
- ágyazat zúzottkő, vastagsága 0,30m 
- kitérők 23,6kg/fm rendszerű 1:5,67, 1:7,86, 1:9 hajlású 5 csoport 
Útátjárók: 
- 8db vezetősínes nem szilárd burkolatú, a vágány mindkét oldalán 6 - 6m hosszban sárrázó 
burkolat épül 
- 1db gyalogos átjáró 
Műtárgyak: 
- 1 db 1,90m nyílású vb. lemezhíd 
- 10 db hullámlemez acélcső áteresz 
- 13 db áteresz tisztítás akna építéssel 
Peron: 
- 3db 30 - 50m hosszú sínkorona magasságban 2 - 2,50m szélességgel 
Gabionfal: 
- 250fm építés (Gabionfal magassága 3,5 - 4m, szélessége 2m melyet a rézsű halásának 
megfelelően lépcsős kötésben kell beépíteni.) 
Burkolt vízelvezető árok: 
- 1510 fm Mócsán típusú elemekkel burkolt árok 
Építendő vágány hossza 6846,33 vfm 
A régi felépítményi anyagokból, mintegy 120 vfm - talpfára rögzített - 8 kg/fm sínpálya található a 
helyszínen. A bontás során szét nem porladó vasúti aljakat a pályától legalább 5 m távolságban - 
10-15 darabból összerakott, rendezett kupacokban - kell elhelyezni. A pontos mennyiségek a
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kiviteli tervben kerülnek megállapításra. A fémanyagokat jogosult gyűjtőhelyen kell értékesíteni.
A bevétellel nyertes ajánlattevő szabadon rendelkezik. A bontással, elszállítással kapcsolatos
esetleges költségeket az árazatlan költségvetés földmunka részén (új tételsor hozzáadása nélkül)
szerepeltetheti Ajánlattevő. Nyertes ajánlattevőnek a jótállási vágány és kitérőszabályozást el kell
végeznie a jótállási időszak végéig Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban, de legkésőbb az
Ajánlatkérőnek az erre vonatkozó, írásban megküldött igénybejelentését követő 30 napon belül. A
nyertes ajánlattevő feladata az építési-kivitelezési munkák elvégzésén kívül a kiviteli terv
elkészítése a dokumentáció részét képező engedélyes tervek alapján. A feladatok és
mennyiségek részletes leírását az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő kizárólag
az építési-kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkák biztosítása érdekében a nettó
egyösszegű ajánlati ár 5%-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen
felhasználható összeg). A tartalékkeret az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 7. §-a szerint használható fel. A becsült érték lenti összege a tartalékkeretet is
magában foglalja! A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó
Ajánlati Ár részét.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45234100-7
További tárgyak: 45234116-2

71240000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 662000000

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos
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 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
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III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24876 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/11/26 (év/hó/nap)

x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 27089 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/05 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a
KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a Márianosztra - Nagyirtás közötti
keskeny nyomtávú kisvasút pálya tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a
FIDIC Piros Könyv feltételei szerint

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen
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IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2015/03/24 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Ipoly Völgye Kisvasút Konzorcium {melyet alkotnak: Börzsöny 2020 Kft. közös
ajánlattevő; Pálya - Vasút Kft. közös ajánlattevő}

Postai cím: Paphegy u. 2.

Város/Község: Szokolya

Postai irányítószám: 2624

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 723450000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 662000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 662000000 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 662000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
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(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert x

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Ipoly Völgye Kisvasút Konzorcium {melyet alkotnak: Börzsöny 2020 Kft. közös ajánlattevő; Pálya -
Vasút Kft. közös ajánlattevő} (név) 2624 Szokolya, Paphegy u. 2. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

KÖZGÉP Zrt. (név) (1239 Budapest, Haraszti út 44.) (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------
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V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

„Márianosztra - Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása" elnevezésű
KMOP-3.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú program

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

x szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/24 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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